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Pani Lidia Staroń
Senator RP
Stanowisko członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego NAD NIELBĄ w Wągrowcu
uczestniczących w dniu 17 marca 2017 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w temacie
podważania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowców wyemitowanych w TVP 2 w
programie Ekspres Reporterów .
Szanowna Pani Senator
Wyemitowany na antenie TVP 2 program Ekspres Reporterów z 14 lutego 2017 r. to
podsycanie napięcia społecznego z zamiarem doprowadzenia do podziału społeczności
lokalnej, wsadzając t zw. „ kij w mrowisko” miałoby to doprowadzić do rozbicia jedności
działkowców. Ustawa o ROD Z 13 grudnia 2013 r. rozwiązała wiele problemów prawnych w
porównaniu do poprzedniej Ustawy dzięki zgodności i kompromisowi udało się ją uchwalić z
uwzględnieniem interesów zainteresowanych stron w głównej mierze działkowców. Sprawa
przedstawiona w reportażu przez autora nie do końca jest obiektywna , uważamy , że
należałoby zbadać całość sprawy, a wtedy byśmy mieli prawdziwy obraz problemu. Ale po
co zadawać sobie trud poznania prawdy lepiej wypowiedzieć się obraźliwie krzywdząc w ten
sposób działkowców. Jako członek Parlamentu Polskiego należy liczyć się ze słowami jakie
wypowiada się publicznie, chyba , że kierowała się Pani okazją zaistnienia i zdobycia w ten
sposób wątpliwej popularności i elektoratu wyborczego. Jaki cel miała Pani występując w
programie, odpowiedź nasuwa się tylko
jedna, próba zniszczenia stowarzyszenia
ogrodowego PZD i 120 letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Pani wystąpienie musi wywołać sprzeciw każdego działkowca, któremu leży na sercu
przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Liczymy, że jako Senator i jako kobieta
rozsądna zastanowi się Pani nad swoimi wypowiedziami w tym temacie i zweryfikuje swoje
stanowisko.
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